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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/073 – Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Jacek Kalas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/69/2016 z 20 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa w Wólce1 

Wólka 133 B, 87-630 Skępe 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agnieszka Wykrętowicz, Dyrektor2 

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W okresie objętym kontrolą4, w Szkole podejmowano działania na rzecz wdrożenia 
zasad zdrowego żywienia. W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 Szkoła 
uczestniczyła w programach rządowych, takich m.in. jak: „Owoce i warzywa 
w szkole” oraz „Mleko w szkole”, wykonując zadania przewidziane w tych 
programach zgodnie z ich założeniami. Realizacji programów żywieniowych 
towarzyszyły stosowne działania edukacyjne i organizacyjne, takie m.in. jak: 
spożywanie drugiego śniadania przez uczniów klasy 0-I wspólnie z wychowawcą, 
zajęcia szkolne obejmujące przygotowywanie zdrowych posiłków (sałatek, surówek, 
kanapek), promowanie aktywności fizycznej, tworzenie ściennych gazetek 
informacyjnych. W Szkole nie umieszczono automatów z niezdrową żywnością, ani 
reklam żywności niezalecanej.  

W  Szkole zapewniono właściwe warunki do spożywania posiłków. Kontrola 
przeprowadzona na zlecenie NIK przez Powiatowego Państwowego Inspektora 
Sanitarnego w Lipnie5 nie wykazała w tym zakresie nieprawidłowości. Jednakże 
kontrola przestrzegania norm ustanowionych przez Instytut Żywności i Żywienia 
wykazała nadmierną – w stosunku do obowiązujących norm – zawartość białka 
(321%) oraz ponad czterokrotne przekroczenie dopuszczalnej ilości sodu (413%)  
w serwowanych w Szkole obiadach dla dzieci, przygotowanych w Miejskim Zespole 
Szkół w Skępem.  

 

 

                                                      
1 Dalej: „Szkoła”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. W okresie od 1 września 2014 r. do 16 sierpnia 2015 r. funkcję Dyrektora pełniła Bożena Szczytniewska. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Lata szkolne 2015/2016 oraz 2016/2017 do czasu zakończenia kontroli, tj. do 21 października 2016 r. 
5 Dalej: „PPIS”. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych. 

1.1. W latach szkolnych 2012/2013-2016/2017 liczba dzieci uczęszczających do 
Szkoły zmniejszyła się z 52 do 406. W powyższym okresie liczba dzieci z niedowagą 
zmniejszyła się z 3 do 0, liczba dzieci z nadwagą wzrosła z 3 do 47, liczba dzieci 
otyłych wzrosła z 0 do 48, zaś liczba dzieci wymagających dożywiania zmniejszyła 
się z 3 do 0. 

(dowód: akta kontroli str. 10) 

Na terenie Szkoły, świadczenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym badania 
przesiewowe9 przeprowadzała pielęgniarka szkolna10. W ramach badań 
przesiewowych dokonywano pomiarów wysokości i masy ciała, określając 
współczynnik masy ciała (BMI). W latach 2015/2016 i 2016/2017 testom 
przesiewowym poddano 46 uczniów (tj. wszystkich, których ten obowiązek dotyczył), 
w tym: 

 w 2015 r. 5 uczniów, objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem 
przedszkolnym11 i 17 uczniów z klas III i V; 

 w 2016 r. 4 uczniów z klasy „0” i 20 uczniów z klas III i V.  

Według wskazań pielęgniarki szkolnej, spośród uczniów poddanych tym testom: 

 u żadnego z uczniów nie stwierdzono niedowagi; 

 7 posiadło nadwagę, tj. 15,2% uczniów poddanych testom (3 uczniów w 2015 r.  
i 4 uczniów w 2016 r.; 

 8 było otyłych, tj. 17,4% uczniów poddanych testom (4 uczniów w 2015 r.  
i 4 uczniów w 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 10-12, 135, 270) 

Pielęgniarka szkolna w formie pisemnej składała Dyrektorowi roczne sprawozdania 
z realizacji zadań. Wśród przekazywanych danych statystycznych znajdowała się 
liczba dzieci z nadwagą i otyłością.  

(dowód: akta kontroli str. 11-13, 83) 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących masy ciała dziecka, 
pielęgniarka odnotowywała wyniki w karcie zdrowia dziecka oraz w karcie 
profilaktycznego badania lekarskiego ucznia. Następnie przekazywała wypełnione 
formularze rodzicom uczniów, w celu zgłoszenia się do lekarza rodzinnego12. 
Po zakończeniu badań profilaktycznych i otrzymaniu wypełnionych przez lekarza 
i rodziców kart profilaktycznego badania, pielęgniarka udzielała odpowiednich porad 
zdrowotnych. Ponadto pielęgniarka organizowała indywidualne rozmowy 
z rodzicami, uczniami oraz całymi klasami. Współpracowała w tym zakresie  

                                                      
6 Według stanu na 30 września danego roku, łącznie z dziećmi odbywającymi przygotowanie przedszkolne. 
7 Z tego w klasie I-III w roku 2012 i 2016 wynosiła po 2. 
8 Z tego w klasie I-III wzrosła w okresie od 2012 do 2016 z 0 do 2. 
9 Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86) testy przesiewowe (testy do wykrywania 
zaburzeń) w szkole podstawowej wykonuje pielęgniarka lub higienistka szkolna w trakcie rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego oraz w klasach III i V. 
10 Realizującą profilaktyczną opiekę zdrowotną w Zespole Szkół w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w ramach indywidualne j 
umowy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. 
11 Dalej: „klasa 0”. 
12 W przypadku uczniów klasy V wyniki odnotowywano jedynie w karcie zdrowia dziecka. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, przekazywano rodzicom pisemną informację z zaleceniem zgłoszenia się do lekarza rodzinnego.  

Opis stanu 
faktycznego 
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z Dyrektorem, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.  

(dowód: akta kontroli str. 11-13) 

W okresie objętym kontrolą obowiązujące w szkole programy wychowawcze 
i profilaktyczne określały działania w zakresie przeciwdziałania nadwadze, otyłości 
i niedożywienia. Przyjęte programy wychowawcze, w dziale dotyczącym 
wyposażenia uczniów w zasób wiedzy i umiejętności, dbania o zdrowie 
i bezpieczeństwo wskazywały, że praca wychowawcza w edukacji przedmiotowej 
ma dotyczyć m.in. uczenia się prawidłowego i racjonalnego odżywiania, zdrowej 
żywności oraz edukacji prozdrowotnej. Stosowne działania w tym zakresie miały być 
realizowane poprzez organizowanie spotkań z osobami wspomagającymi edukację 
prozdrowotną (lekarzami, psychologiem, higienistką szkolną) oraz organizowanie 
warunków estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków13. Program 
profilaktyczny, w części dotyczącej przeciwdziałaniu bezrobociu i biedzie 
wskazywał, że jednym ze środków profilaktycznych powinno być organizowanie 
dożywiania dla dzieci z rodzin najuboższych. Ponadto, jako jedno z zadań wskazano 
popularyzowanie zdrowego stylu życia. Środkami zmierzającymi do osiągnięcia tego 
celu miało być propagowanie i organizowanie aktywności ruchowej oraz 
zapoznawanie z zasadami zdrowego żywienia. Odpowiedzialnymi za realizację tych 
zadań byli nauczyciele przyrody, wychowania do życia w rodzinie, wychowania 
fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, pielęgniarka szkolna oraz wychowawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 14-69) 

Cele określone w programach wychowawczych i profilaktycznych były realizowane 
w ramach działalności szkolnego klubu sportowego14, poprzez popularyzację zasad 
zdrowego żywienia w gazetkach ściennych, aktywność ruchową, udział klas 0 i I  
w konkursie „Zdrowo jem, więcej wiem!”, prowadzenie zajęć dotyczących 
znajomości owoców i warzyw oraz piramidy żywieniowej, przygotowywanie 
zdrowych przekąsek, a także zorganizowanie wyjazdu na basen. Zgodnie z wiedzą 
Dyrektor, w zajęciach SKS uczestniczyli także uczniowie z nadwagą. Rozmowy  
z rodzicami, uczniami i nauczycielami prowadziła pielęgniarka szkolna. 

(dowód: akta kontroli str. 70-92, 259-267) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Szkole realizowano dwa programy, których 
głównym celem było kształtowanie nawyków żywieniowych, tj. „Owoce i warzywa  
w szkole” oraz „Mleko w szkole”, a także program rządowy „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania”.  

 (dowód: akta kontroli str. 83-93) 

Ze względu na niewielką liczbę uczniów, Dyrektor w ramach ustnych poleceń 
określiła zasady realizacji programów na terenie Szkoły oraz obowiązki 
pracowników w tym zakresie. Dni wydawania owoców i warzyw nie pokrywały się  
z dniami wydawania mleka. 

(dowód: akta kontroli str. 83-92, 112-113, 107-110, 118-120) 

1.2.1. Programem „Owoce i warzywa w szkole”, za zgodą rodziców, objęto 
wszystkich uczniów klas I-III oraz dzieci odbywające roczne przygotowanie 
przedszkolne. W latach szkolnych 2012/2013-2016/201715 brało w nim udział od 14 
do 29 osób. Owoce i warzywa udostępniane w Szkole były dostarczane przez 

                                                      
13 Działania w tym zakresie realizowano w ramach działań edukacyjnych Szkoły dotyczących zdrowego odżywiania, opisanych 
dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
14 Dalej: „SKS”. 
15 Według stanu na 30 września. 
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dostawcę zaakceptowanego przez Agencję Rynku Rolnego16. Szkoła zawierała  
z dostawcą umowy według wzoru określonego przez ARR. Umowy te zawierały 
wszystkie wymogi określone w § 8 rozporządzeń w sprawie szczegółowego zakresu 
zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”17. 

(dowód: akta kontroli str. 83-120) 

W przekazanym w październiku 2016 r. harmonogramie dostaw, szczegółowy 
asortyment produktów nie został przez dostawcę określony18. W poprzednich 
semestrach dostawca przekazywał harmonogram, który zawierał taki asortyment. 
Produkty udostępniane dzieciom były urozmaicone i obejmowały jabłka, gruszki, 
truskawki, borówkę amerykańską, marchew, rzodkiewkę, paprykę, pomidory, 
kalarepę oraz soki warzywne i owocowe, tj. wszystkie produkty określone w § 2 
rozporządzenia w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole”. Osoba 
odpowiedzialna za realizację Programu wyjaśniła, że w dniu dostawy sprawdzała  
zgodność asortymentu dostawy z harmonogramem.  Czynność ta nie była 
dokumentowana. 

(dowód: akta kontroli str. 83-92, 107-110) 

Na podstawie oględzin przeprowadzonych przez NIK w dniu 11 października 2016 r. 
stwierdzono, że dostawca zgodnie z harmonogramem, dostarczył porcje owoców  
i warzyw, dowożąc je transportem własnym19. Przywiezione jabłka i gruszki (owoce 
były w całości) znajdowały się w kartonach, oddzielnych dla każdego rodzaju 
owoców. Papryki i pomidory znajdowały się małych pudełkach, gotowe do spożycia. 
Etykiety na pudełkach zawierały oznaczenie: zawartości, terminu przydatności do 
spożycia20, masy21, wytwórcy oraz temperatury przechowania22. Liczba pudełek 
warzyw odpowiadała liczbie dzieci objętych programem. Liczba dostarczonych 
jabłek i gruszek była dwukrotnie większa, niż liczba osób objętych programem, 
ponieważ dostawa obejmowała porcje owoców wydawane w dniu dostawy oraz  
w następnym dniu. Przywiezione produkty przechowywane były na zapleczu kuchni, 
w miejscu z ograniczonym dostępem dla osób postronnych23. Szkoła prowadziła 
dokumentację magazynową związaną z odbiorem i wydawaniem porcji owoców 
i warzyw. Wyznaczony pracownik Szkoły dysponował listą uczniów uprawnionych 
do korzystania z programu. Dla uczniów klasy II i III wydawanie porcji owoców  
i warzyw miało miejsce w stołówce. Uczniowie tej klasy samodzielnie pobierali 
owoce i warzywa z kartonu. Dostarczone owoce i warzywa nie były spożywane na 
miejscu. Żaden z nauczycieli nie nadzorował spożywania dostarczonych produktów. 
Nadzorujący wydawanie pracownik odnotowywał, które osoby pobrały owoce 
i warzywa. Dzieciom z klas 0-I dostarczono porcję owoców i warzyw do sal, 
w których odbywały się zajęcia. W trakcie przerwy śniadaniowej jedna uczennica 
spożywała dostarczoną porcję produktów roślinnych, siedmioro uczniów spożywało 
posiłek przyniesiony z domu, jedna uczennica odmówiła spożycia dostarczonych 

                                                      
16 Dalej: „ARR”. 
17 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań 
realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 
„Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U., poz. 1158) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U., poz. 886), dalej: „rozporządzenie 
w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole”; oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 
2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U., poz. 1457), dalej: „rozporządzenie 
w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole”. 
18 Oprócz dostawy z 4 października 2016 r. 
19 Tj. zgodnie z § 6 ust. 9 zawartych ze Szkołą umów. 
20 Do 12 października 2016 r..  
21 Zgodnej z wymogami określonymi w załączniku do rozporządzenia w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole”. 
22 0-25º C. 
23 Informacje zamieszczone na opakowaniach nie zawierały wymogu przechowywania tych produktów w lodówce. 
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produktów pomimo, że nie posiadała posiłku przyniesionego z domu. Nauczycielka 
spożywała swoje drugie śniadanie razem z uczniami, zachęcając je do spożywania 
owoców i warzyw.  

(dowód: akta kontroli str. 95-105, 111-120, 122, 143) 

Na podstawie oględzin24 stwierdzono, że:  

 w klasie 0-I na obecnych dziewięć osób, porcję owoców i warzyw spożywała 
jedna osoba, dwie osoby nie miały żadnego posiłku przyniesionego z domu, 
jedna z tych osób miała „domową” herbatę i spożywało dostarczoną przez 
Szkołę porcję owoców i warzyw; drugie dziecko nie chciało spożywać owoców  
i warzyw dostarczonych w ramach programu; pozostała grupa uczniów była 
zaopatrzona w domowe kanapki; trzy osoby posiadały dodatkowo owoc 
przyniesiony z domu; jedna osoba miała kanapki i słodkie pieczywo; troje 
uczniów miało porcję napoju owocowego;  

 w klasie II-III na obecnych 10 uczniów: w kanapki przygotowane w domu 
zapatrzonych było pięciu uczniów; napój owocowy lub herbatę miało sześciu 
uczniów; żaden z nich nie był zaopatrzony w owoce, warzywa lub słodycze. 

(dowód: akta kontroli str. 121, 161) 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w trakcie kontroli NIK wśród 18 opiekunów uczniów 
klas I-III wykazały, że jeden uczeń spożywał otrzymane owoce i warzywa zawsze  
w trakcie zajęć szkolnych, na terenie Szkoły25. Wśród wad programu „Owoce  
i warzywa w szkole” najczęściej podawano zbyt małe urozmaicenie26. 

(dowód: akta kontroli str. 162-258) 

1.2.2. Programem „Mleko w szkole”, za zgodą opiekunów, objęto wszystkich 
uczniów Szkoły oraz dzieci odbywające przygotowanie przedszkolne. W latach 
szkolnych 2012/2013-2016/201727 brało w nim udział od 33 do 45 osób. Nie 
zgłaszano nietolerancji laktozy u dzieci. Asortyment produktów określony w zawartej  
z dostawcą umowie obejmował mleko UHT bez dodatków oraz z dodatkami 
smakowymi, pakowane w kartonach o pojemności 0,25 l i o zawartości tłuszczu 
3,2%. Mleko było dostarczane raz w miesiącu28, a po przyjęciu – przechowywane na 
zapleczu kuchennym, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Na podstawie 
oględzin29 ustalono, że w tym pomieszczeniu znajdowały się wyłącznie opakowania 
zawierające mleko bez dodatków smakowych, z terminem przydatności do spożycia 
do 5 marca 2017 r. Produkt ten był przechowywany zgodnie z warunkami 
określonymi na jego opakowaniu30. Dystrybucja mleka w klasach II-VI polegała na 
wystawieniu zgrzewek z małymi kartonami na blacie stołu w stołówce, w które 
samodzielnie zaopatrywali się uczniowie. Wyznaczony pracownik Szkoły 
dysponował wykazem uczniów i w trakcie tej czynności odnotowywał fakt pobrania 
mleka. Nikt z nauczycieli nie nadzorował, czy mleko jest spożywane w trakcie zajęć 
szkolnych. Na podstawie prowadzonej ewidencji ustalono, że w październiku 2016 r. 
mleko było wydawane w trzecim, piątym i dziesiątym dniu miesiąca. Dzieci z klas 0-I 
otrzymywały mleko w salach zajęć. 

                                                      
24 Przeprowadzonych przez NIK w dniach realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole”, tj. 12 i 21 października 2016 r. 
25 Na pytanie skierowane do 25 rodziców - czy dziecko zjada owoce i warzywa otrzymane w szkole w ramach programu 
„Warzywa i owoce w szkole” - odpowiedzi udzieliło 18 opiekunów podając, że: zawsze zjada w szkole – 5,9% ankietowanych, 
zawsze zjada, ale czasami w szkole, a czasami w domu – 70,6%, zawsze zjada w domu – 11,8%, zawsze  przynosi do domu  
ich nie zjada –  11,8%. 
26 Na pytanie o wady programu „Owoce i warzywa w szkole” – 47% podanych odpowiedzi wskazało, na zbyt małe 
urozmaicenie, 35,3 % stwierdziło brak wad, 11,8% odpowiedzi wskazało nieświeże, zepsute warzywa i owoce oraz po 5,8% 
zbyt małą częstotliwość wydawania i niedojrzałe owoce. 
27 Według stanu na 30 września. 
28 Ostatnia dostawa miała miejsce 28 września 2016 r.  
29 Przeprowadzonych przez NIK 11 października 2016 r. 
30 Temperatura pomieszczenia do 25º C. 



 

8 

W Szkole nie określono pisemnych zasad realizacji powyższego programu. 
Upoważnionemu pracownikowi Dyrektor ustnie wydała polecenie przekazywania 
dzieciom mleka trzy razy w tygodniu, na przerwie, podczas której nie był wydawany 
obiad, oraz sprawdzanie ilości wydawanych produktów i terminu ich przydatności 
do spożycia. 

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 111-112, 123-134) 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród rodziców31 uczniów klas I-III oraz 
IV-VI, znaczna część ankietowanych jako wadę wskazała to, że serwowane jest 
wyłącznie mleko UHT32. Z ankiety tej wynikało również, że tylko część uczniów 
spożywała otrzymane w szkole produkty mleczne33. 

(dowód: akta kontroli str. 162-258) 

1.2.3. W latach szkolnych 2012/2013-2016/201734 liczba uczniów biorących udział 
w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosiła od 16 do 27, 
natomiast liczba dzieci wynosiła od 1 do 8 osób. Dyrektor Szkoły nie stwierdziła, aby 
do Szkoły uczęszczały dzieci wymagające pomocy w zakresie dożywiania, nie 
objęte pomocą państwa w tym zakresie. Szkoła nie uczestniczyła w weryfikowaniu 
prawidłowości przyznania przez ośrodek pomocy społecznej uprawnienia do 
bezpłatnego dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania”. Posiłki w ramach powyższego programu były 
przygotowywane w Miejskim Zespole Szkół w Skępem, który decydował  
o jadłospisie oraz dokonywał rozliczeń finansowych z tego tytułu z ośrodkiem 
pomocy społecznej. Szkoła zapewniała pomieszczenie do wydawania posiłków, 
przegotowaną wodę do picia oraz wyznaczyła pracownika wydającego posiłki.  
W stołówce wywieszony był aktualny jadłospis.  

(dowód: akta kontroli str. 83-93, 136-140, 144, 146, 151-152) 

W szkole zorganizowano stołówkę z 38 miejscami do spożycia posiłku, podzieloną 
na części dla klas 0-I oraz klas II-VI. W pierwszym semestrze roku szkolnego 
2016/2017 posiłek spożywało 27 uczniów35.  

(dowód: akta kontroli str. 135, 140, 145, 147, 151-152) 

Organizacja zajęć lekcyjnych przewidywała dziesięciominutową przerwę 
śniadaniową dla klas IV-VI w godzinach od 10.05 do 10.15. Piętnastominutowa 
przerwa obiadowa dla tych klas była między 11.00 a 11.15. Długość przerw 
śniadaniowych i obiadowych dla klas 0-III regulował nauczyciel, w zależności od 
potrzeb dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 141) 

W wyniku oględzin przeprowadzonych przez NIK w dniu 12 października  
2016 r. stwierdzono, że wszystkie dzieci zjadły posiłek do godziny 11.15. Dzieci  
z klasy 0-I przyszły na posiłek dziesięć minut wcześniej od reszty uczniów, w trakcie 
posiłku pomagały im nauczycielka oraz wyznaczony pracownik Szkoły. Wszyscy 

                                                      
31 W ankiecie wzięło udział 18 opiekunów uczniów klas I-III oraz 9 opiekunów uczniów klas IV-VI. 
32 Na pytanie, jakie zdaniem Pani/Pana są wady programu „Mleko w szkole” udzielono odpowiedzi: zbyt małe urozmaicenie 
12,5% (w klasach I-III) oraz 20% (w klasach IV-VI); zbyt małą częstotliwość wydawania wskazało 25% (w klasach I-III) 
oraz 20% (w klasach IV-VI); serwowanie jedynie mleka UHT wskazało 25%  (w klasach I-III) oraz 40% (w klasach IV-VI), brak 
wad 37,5% (w klasach I-III) oraz 20% (w klasach IV-VI). 
33 Na pytanie, czy dziecko spożywa mleko i przetwory mleczne otrzymane w szkole w ramach programu „Mleko w szkole” 
odpowiadano: zawsze spożywa w szkole: 5,5% (w klasach I-III) oraz 0% (w klasach IV-VI), zawsze spożywa, ale czasami w 
szkole, a czasami w domu: 50% (w klasach I-III) oraz 70% (w klasach IV-VI), zawsze spożywa w domu: 27,8% (w klasach I-III)  
oraz 0% (w klasach IV-VI),  czasami lub zawsze przynosi do domu i ich nie spożywa: 5,5% (w klasach I-III) oraz 20%  
(w klasach IV-VI); zawsze przynosi do domu i ich nie spożywa: 11,1% (w klasach I-III) oraz 10% (w klasach IV-VI). 
34 Według stanu na 30 września. 
35 W tym 16 – nieodpłatnie. 
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uczniowie spożywający obiad jedli ten sam posiłek oraz korzystali z takich samych 
talerzy. 

(dowód: akta kontroli str. 140) 

Uczniom zapewniono dostęp do wody pitnej. W wyniku ww. oględzin stwierdzono, 
że w stołówce znajdowały się dwa dzbanki z wodą oraz około 30 szklanek.  

(dowód: akta kontroli str. 144)  

Kontrola oceny stanu sanitarnego bloku żywienia oraz higieny przygotowywania  
i podawania posiłków, przeprowadzona na zlecenie NIK przez PPIS w dniu 
27 września 2016 r. nie wykazała nieprawidłowości. Ustalono, m.in. że: ściany 
i sufity we wszystkich pomieszczeniach były czyste i gładkie. Podłogi nienasiąkliwe 
i łatwo zmywalne. W oknach zamontowano siatki zabezpieczające przed dostępem 
owadów. Żywienie miało formę cateringu. Posiłki były porcjowane w kuchni 
i wydawane przez okienko podawcze. Używano naczyń wielokrotnego użytku. Po 
posiłku naczynia były myte i dezynfekowane w zmywalni naczyń stołowych. Do 
obiadu podawano uczniom przegotowaną wodę. Codziennie podawany był owoc 
(w dniu kontroli było to jabłko). Zaplecze kuchenne utrzymane było w czystości 
i porządku. Osoba wydająca posiłki posiadała odpowiednią odzież ochronną. 
Pracownik ten posiadał aktualne badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 
W obiekcie wdrożono i utrzymywano system zapewnienia bezpieczeństwa żywności 
– HACCP. Dzienna stawka żywieniowa w Szkole na jedną osobę wynosiła 4,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 151-154) 

Organ prowadzący Szkołę nie upoważniał Dyrektor do zwalniania rodziców z opłat 
za posiłki. 

(dowód: akta kontroli str. 88) 

W rejestrze wypadków, prowadzonym w Szkole, nie odnotowano wystąpienia zatruć 
pokarmowych. 

(dowód: akta kontroli str. 111) 

Według wyjaśnień Dyrektor, w Szkole, odkąd pamięta, nie było automatycznych 
urządzeń do sprzedaży żywności oraz sklepiku szkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 70) 

1. Ustalona w Szkole przerwa śniadaniowa dla klas IV-VI na spożycie drugiego 
śniadania trwała 10 minut (od 10.05 do 10.15). Tymczasem, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w Poradniku do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole 
podstawowej, opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, jedna przerwa 
przed południem powinna być przeznaczona na spożycie drugiego śniadania  
i powinna trwać co najmniej 15 minut36. 

W ocenie Dyrektor, wyznaczony dla klas IV-VI czas przerw na spożycie śniadania  
i obiadu był wystarczający. W swoich wyjaśnieniach Dyrektor wskazała również, że 
organizacja zajęć w szkole musiała być dostosowana do rozkładu dowozu dzieci do 
Szkoły (zapewnianego przez urząd gminy). 

(dowód: akta kontroli str. 141) 

NIK podziela w tej sprawie stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Dłuższy 
czas jednej z przerw pozwoliłby na wykonanie nie tylko typowych dla przerwy 

                                                      
36 Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Poradnik do oceny higieny procesu 
nauczania – uczenia się w szkole podstawowej, Warszawa 2010. 
http://psse.bialystok.pl/docs/hdm/Poradnik%20do%20oceny%20higieny%20procesu%20nauczania.pdf 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

http://psse.bialystok.pl/docs/hdm/Poradnik%20do%20oceny%20higieny%20procesu%20nauczania.pdf
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lekcyjnej czynności (przejście z klasy do klasy, skorzystanie z toalety, krótki 
odpoczynek), ale także na spokojne skonsumowanie drugiego śniadania. 

2. Na podstawie przeprowadzonej analizy raportów magazynowych dla posiłków tj. 
obiadów dwudaniowych przygotowywanych przez Miejski Zespół Szkół w Skępem,  
a następnie podawanych w Szkole w okresie od 21 września do 4 października 
2016 r., Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie stwierdziła 
odstępstwa od norm żywienia, ustalonych przez Instytut Żywności i Żywienia37,  
w tym m.in.: 

 średnia zawartość białka ogółem w produktach wynosiła 29,22 g na dobę, przy 
średnim zapotrzebowaniu dla badanej grupy wiekowej 9,07 g na dobę 
(321% normy), 

 nadmierną podaż sodu, wynoszącą 413%. 

W ocenie NIK, pomimo że powyższe normy nie są źródłem powszechnie 
obowiązującego prawa, stanowią one jednak wyznacznik rzetelnego działania 
w zakresie żywienia.   

(dowód: akta kontroli str. 271-275) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność jednostki  kontrolowanej  
w zbadanym zakresie. 

2. Środki finansowe na realizację programów.  

W planach finansowych Szkoły w kontrolowanym okresie nie przewidywano 
wyodrębnionych środków finansowych przeznaczonych na realizację programów 
żywieniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 89, 157-160) 

Dokonując odbioru mleka, owoców i warzyw wyznaczony pracownik sprawdzał 
liczbę i jakość dostarczanych produktów nie wnosząc zastrzeżeń. Prowadzona była 
ewidencja dostarczanych i udostępnianych dzieciom produktów. Wg. wyjaśnień 
Dyrektora dokonywała ona okresowej kontroli sposobu prowadzenia tej 
dokumentacji (nie dokumentując pisemnie faktu przeprowadzenia takiej czynności). 
Agencja Rynku Rolnego nie prowadziła kontroli realizacji własnych programów.  

(dowód: akta kontroli str. 89-90, 112) 

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia skutkujące koniecznością zmian 
umów z dostawcami. 

(dowód: akta kontroli str. 90) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

                                                      
37 W 2012 r. w ramach Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez 
Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, stanowiącego moduł w Narodowym Programie Przeciwdziałania 
Chorobom Cywilizacyjnym, Instytut Żywności i Żywienia w oparciu o obecny stan wiedzy w zakresie zapotrzebowania 
człowieka na energię i składniki pokarmowe opracował kolejną edycję polskich norm żywienia (www.izz.waw.pl). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

http://www.izz.waw.pl/
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3. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania 
zasad zdrowego żywienia. 

W Szkole nie opracowano pisemnych zasad dotyczących monitorowania i nadzoru 
nad realizacją programów. Wg. wyjaśnień Dyrektora omawiała ona z nauczycielami 
efekty realizacji programów żywieniowych. Ponadto ustaliła zasady dystrybucji 
warzyw i owoców oraz mleka dostarczanych do Szkoły w ramach programów 
żywnościowych i okresowo kontrolowała dokumentację dotyczącą realizacji tych 
programów. W okresie objętym kontrolą realizacja powyższych programów oraz 
wdrażanie zasad zdrowego żywienia nie były przedmiotem kontroli ze strony organu 
prowadzącego, Inspekcji Sanitarnej czy organu nadzoru oświatowego. 

(dowód: akta kontroli str. 90) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące 
prawidłowe nawyki żywieniowe. 

W Szkole były realizowane następujące działania edukacyjne i organizacyjne 
kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe, takie m.in. jak: 

 spożywanie drugiego śniadania przez uczniów klasy 0-I wspólne  
z wychowawcą, 

 zajęcia obejmujące przygotowywanie zdrowych posiłków (sałatek, surówek, 
kanapek), 

 promowanie aktywności fizycznej, 

 omawianie zagadnień zdrowego odżywiania w trakcie spotkań z dziećmi  
i rodzicami z udziałem wychowawców oraz pielęgniarki, 

 tworzenie ściennych gazetek informacyjnych, 

 wykonywanie zadań edukacyjnych przewidywanych w programie „Owoce 
i warzywa w szkole” (m.in. wycieczki do sadu, na pola uprawne oraz do ogrodu 
warzywnego). 

Prowadzący powyższe działania edukacyjne nauczyciele nie przechodzili 
dodatkowych szkoleń. Takie przygotowanie posiadała natomiast pielęgniarka. 
W Szkole nie było reklam żywności niezalecanej. Szkoła nie posiadała certyfikatu 
„Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.  

(dowód: akta kontroli str.71-79, 91-92, 259-269) 

Wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, społecznych oraz 
wychowania fizycznego prowadzili z uczniami zajęcia na temat znaczenia 
właściwego odżywiania dla prawidłowego rozwoju człowieka. 

(dowód: akta kontroli str. 83-92) 

W ocenie Dyrektor większość rodziców współdziała ze Szkołą w zakresie 
kształtowania nawyków żywieniowych. Rodzice ci rozumieli znaczenie zdrowego 
odżywiania dla rozwoju dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 91-92) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w badanym 
obszarze. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.  

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli38, 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.  

 

Bydgoszcz, dnia       grudnia 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jacek Kalas 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
38 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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